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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:447629-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania
2017/S 215-447629
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Usługi
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Poczta Polska Spółka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Warszawa
00-940
Polska
Osoba do kontaktów: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Wydział Zakupów w Katowicach, pl. Oddz. Młodz.
Powst. 7, 40-940 Katowice, IV p., pok. 411
Tel.: +48 322532152
E-mail: joanna.wrobel@poczta-polska.pl
Faks: +48 322513346
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.poczta-polska.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.poczta-polska.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6)

Główny przedmiot działalności
Usługi pocztowe

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości obiektów użytkowanych przez jednostki
organizacyjne Poczty Polskiej S.A. w podziale na części.

II.1.2)

Główny kod CPV
90900000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Usługi kompleksowego sprzątania
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i utrzymania w czystości obiektów użytkowanych przez jednostki organizacyjne Poczty Polskiej S.A.
część 1 – obszar województwa śląskiego i opolskiego,
część 2 – obszar województwa dolnośląskiego.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości obiektów użytkowanych przez jednostki
organizacyjne Poczty Polskiej S.A. – część 1 – obszar województwa śląskiego i opolskiego
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90900000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Woj. śląskie i opolskie.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości obiektów
użytkowanych przez jednostki organizacyjne Poczty Polskiej S.A. – obszar województwa śląskiego i opolskiego.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/02/2018
Koniec: 30/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia czasowego lub stałego powierzchni sprzątanej
maksymalnie o 20 % łącznej powierzchni wyszczególnionej w załączniku nr 3 do SIWZ, który stanowić
będzie zarazem załącznik nr 2 do zawieranej umowy, obejmującej powierzchnie wewnętrzne, zewnętrzne i
powierzchnie dachów. Zmniejszenie powierzchni powinno być dokonane w formie pisemnego powiadomienia
Wykonawcy, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie będzie doręczane faxem lub pocztą
elektroniczną na numer faxu lub adres e-mail wskazany
w niniejszej umowie, a następnie wysłane drogą tradycyjną w formie pisma. Przy czym data wysłania
powiadomienia w formie faxu lub drogą elektroniczną będzie uznawana za datę doręczenia powiadomienia.
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Zamawiający w przypadku zmniejszenia jednych powierzchni, zgodnie z zasadami wskazanymi
powyżej,zastrzega sobie możliwość odpowiedniego zwiększenia innych powierzchni
w placówkach zamawiającego dla części 1 – na obszarze województwa śląskiego i opolskiego, oraz dla części
2 – na obszarze województwa dolnośląskiego, zgodnie z potrzebami Zamawiającego,
w ramach pierwotnie ustalonej ilości metrów przewidzianych do świadczenia usługi, określonych
w załączniku nr 3 do SIWZ do umowy. Powyższe powinno być dokonane w formie określonej powyżej z
conajmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w przypadku zmniejszenia lub
zwiększenia powierzchni w sytuacjach określonych powyżej.
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Przedmiotem zamówienia są usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości obiektów
użytkowanych przez jednostki organizacyjne Poczty Polskiej S.A.- częsc 2 – obszar województwa
dolnośląskiego
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90900000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Woj. dolnośląskie.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości obiektówużytkowanych
przez jednostki organizacyjne Poczty Polskiej S.A. obszar województwa dolnośląskiego.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2018
Koniec: 30/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia czasowego lub stałego powierzchni sprzątanej
maksymalnie o 20 % łącznej powierzchni wyszczególnionej w załączniku nr 3 do SIWZ, który stanowić
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będzie zarazem załącznik nr 2 do zawieranej umowy, obejmującej powierzchnie wewnętrzne, zewnętrzne i
powierzchnie dachów. Zmniejszenie powierzchni powinno być dokonane w formie pisemnego powiadomienia
Wykonawcy, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie będzie doręczane faxem lub pocztą
elektroniczną na numer faxu lub adres e-mail wskazany
w niniejszej umowie, a następnie wysłane drogą tradycyjną w formie pisma. Przy czym data wysłania
powiadomienia w formie faxu lub drogą elektroniczną będzie uznawana za datę doręczenia powiadomienia.
Zamawiający w przypadku zmniejszenia jednych powierzchni, zgodnie z zasadami wskazanymi
powyżej,zastrzega sobie możliwość odpowiedniego zwiększenia innych powierzchni
w placówkach zamawiającego dla części 2 – na obszarze województwa dolnośląskiego, zgodnie z potrzebami
Zamawiającego,w ramach pierwotnie ustalonej ilości metrów przewidzianych do świadczenia usługi,
określonych w załączniku nr 3 do SIWZ do umowy. Powyższe powinno być dokonane w formie określonej
powyżej z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w przypadku zmniejszenia lub
zwiększenia powierzchni w sytuacjach określonych powyżej.
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ. Oświadczenie Wykonawca składa
w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).
W związku z przyjęciem tzw. procedury odwróconej, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
1) brak podstaw wykluczenia:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
Pzp,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
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grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności,
f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);
h) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – do przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–
w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, należycie wykonuje:
— co najmniej czterech lub więcej usług mających za przedmiot świadczenie usług sprzątania, w tym co
najmniej cztery usługi sprzątania w obiektach typu: pomieszczenia biurowe, placówki handlowe, sklepy,
punkty handlowe np. telefonii komórkowej, bankowe, przedstawicielstwa firm zajmujących się usługą
przyjmowania,sortowania, przemieszczania lub doręczania przesyłek), których suma wartości brutto jest nie
mniejsza niż 9000 000,00 zł, Wykonawcy składający oferty tylko dla jednej części zamówienia spełnią warunek
jeśli wykażą:
— dla części 1 zamówienia wykonanie minimum 2 usług o wartości brutto nie mniejszej niż 3 000 000 PLN
każda,
— dla części 2 zamówienia wykonanie minimum 2 usług o wartości brutto nie mniejszej niż 1 500 000 PLN
każda.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków Wykonawca zobowiązany jest do złożenia:
wykazu wykonanych / wykonywanych usług sprzątania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonaneoraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Wymagane jest wykonanie
w ww. okresie co najmniej czterech lub więcej usług mających za przedmiot świadczenie usług sprzątania,w
tym co najmniej cztery usługi sprzątania w obiektach typu: pomieszczenia biurowe, placówki handlowe,sklepy,
punkty handlowe np. telefonii komórkowej, bankowe, przedstawicielstwa firm zajmujących się usługą
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przyjmowania, sortowania, przemieszczania lub doręczania przesyłek), których suma wartości brutto jest nie
mniejsza niż 9 000 000 PLN, Wykonawcy składający oferty tylko dla jednej części zamówienia spełnią warunek
jeśli wykażą:
— dla części 1 zamówienia wykonanie minimum 2 usług o wartości brutto nie mniejszej niż 3 000 000 PLN
każda
— dla części 2 zamówienia wykonanie minimum 2 usług o wartości brutto nie mniejszej niż 1 500 000 PLN
każda.
Do wykazu należy załączyć dowody określające należyte wykonanie / wykonywanie usług, którymi są:
— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, z tym
że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych ww. dokumenty powinny być wydane
nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub oświadczenie Wykonawcy, jeżeli
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów
wymienionych powyżej, ze wskazaniem przyczyn.
III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
1.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert
w wysokości: 72 000 PLN słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100 w tym:
dla części 1 zamówienia – 50 000 PLN, słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100,
dla części 2 zamówienia – 22 000 PLN; słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100.
2.. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Wzór umowy określający warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarto w SIWZ, w szczególności we wzorze umowy, stanowiącym
załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
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IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/12/2017
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 18/12/2017
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7 w Katowicach–
sala konferencyjna – pok. 434 (IV piętro).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
jw
Warszawa
Polska

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań
powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o
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zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
3.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/11/2017
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